
Voor de 
generaties 
van nu en 
morgen

Onderzoek in Limburg



2 3

Voorwoord

Gezondheid is zo kostbaar en moet  
gekoesterd worden. Dat besef dringt  
eens te meer door, als u of uw naasten 
iets overkomt. Pas dan wordt duidelijk 
hoe kostbaar gezondheid is. 

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ 
en partner ziekenhuizen zijn dagelijks 
met gezondheid bezig. Met onderzoek 
dat helpt te voorkomen dat mensen ziek 
worden, de kans op genezing vergroot of 
probeert de ziekte zo draaglijk mogelijk  
te maken. Deze onderzoekers en alle 
patiënten voor wie zij zich inzetten,  
verdienen onze ondersteuning.  
Health Foundation Limburg werft daarom 
fondsen voor medisch onderzoek in  
Limburg, dichtbij in uw eigen regio. 

Uitgangspunt van deze fondenwerving 
zijn de topklinische onderzoeks  - 
projecten rond de speerpunten van  
Maastricht UMC+: kanker, hart- en  
vaatziekten en hersen- en zenuwziekten.

Voor deze projecten zoeken we fondsen, 
samen met de wetenschappelijke 
specialisten.  

We hopen dat u het belang van medisch 
onderzoek onderschrijft en ons wilt 
helpen. Voor de generaties van nu en 
morgen. 

Ellen van de Ven
directeur Health Foundation Limburg
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Onze missie Onze vijf fondsen

Onderzoek is van levensbelang
Onderzoek is de spil van medische 
vooruitgang. Health Foundation Limburg 
(HFL) maakt zich sterk voor medisch- 
wetenschappelijk onderzoek in het 
Maastricht UMC+ en de partner zieken-
huizen. De resultaten van dergelijk 
onderzoek kunnen straks van grote 
invloed zijn op mensenlevens. Of zelfs 
mensenlevens redden. Met uw financiële 
bijdrage aan HFL steunt u de generaties 
van nu en morgen. 

Limburg in bijzonder 
Limburgs medisch-wetenschappelijk 
onderzoek verhoogt de kwaliteit van  
de gezondheidszorg in het algemeen  
en die in Limburg in het bijzonder.  
Naast die sterke regionale binding  
heeft HFL ook een directe relatie met 
specialismen van het Maastricht UMC+: 
kanker, hart- en vaatziekten en 
hersen- en zenuwziekten . 

HFL geeft elk vakgebied afzonderlijk  
de volle aandacht. Daarom heeft ieder 
specialisme ook zijn eigen fonds.  
Als donateur of erflater kunt u één of 
meerdere fondsen uitkiezen en weet  
u precies aan welk medisch vakgebied  
uw financiële steun ten goede komt. 

“ 
Preventie en 

mensenlevens 
redden door  
onderzoek in 

Limburg



76

Om kanker steeds 
beter te behandelen

Raakt 1 op de 3 mensen
1 op de 3 mensen krijgt kanker. 
Jaarlijks krijgen ruim 73.000 mensen 
te horen dat zij kanker hebben, en dit 
aantal zal de komende jaren stijgen. 
Kanker is de laatste jaren steeds beter 
te behandelen. Iedereen verdient 
verbetering van kwaliteit van leven en een 
zo groot mogelijke kans op genezing.  
Wetenschappelijk onderzoek naar 
kanker is dan ook noodzakelijk. 

Kies voor onderzoek in Limburg 
Wij werven fondsen die ingezet worden 
voor medisch wetenschappelijk 
onderzoek in deze regio.

Bestaande behandelingen worden 
weliswaar steeds effectiever, maar 
ondanks behandelingen als radiotherapie, 
chemotherapie en chirurgie sterven 
er nog steeds te veel kankerpatiënten. 
Daarom is het belangrijk om nieuwe, 
aanvullende behandelmethoden te 
vinden. Nieuwe behandelmethoden voor 
kanker zijn van levensbelang.

Ons ideaalbeeld is dat minder mensen 
kanker krijgen, meer mensen genezen en 
een beter leven hebben na kanker. Daar 
is veel onderzoek voor nodig en dat kost 
veel geld. Het Kankeronderzoekfonds 
Limburg wil Limburg betrekken in de 
strijd tegen kanker om zo meer geld in te 
zamelen dat direct naar onderzoek in het 
Maastricht UMC+ en partnerziekenhuizen 
gaat. Hoogwaardig onderzoek dat 
rechtstreeks ten goede komt aan de 
regio, aan u.

Foto: R
ob van G

effen



André Rieu
ambassadeur 

“
Kanker is een vreselijke ziekte 

die veel mensen treft.  
Door onderzoek is de kans op 

genezing de laatste jaren 
gelukkig toegenomen.  

Het is belangrijk dat onderzoek 
onverminderd  

voortgezet wordt.
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Juist in deze regio
De bevolking van Limburg veroudert snel. Kanker zal daardoor meer mensen 
treffen. Goed onderzoek en goede zorg zijn daarom de komende jaren meer dan 
ooit nodig, juist in deze regio! 

Niet langer een dodelijke ziekte... 
Hoe meer geld we ophalen voor extra kankeronderzoek, hoe meer onderzoek en 
activiteiten in onze regio plaatsvinden. Hierdoor kunnen meer patiënten profiteren 
van de ontwikkelingen en zorg die daarmee samenhangt. Vele mensen delen 
dezelfde droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. 
Met uw steun proberen we deze droom waar te maken. 

Kankeronderzoekfonds Limburg 
Gaetano Martinolaan 85, 6229 GS Maastricht  
+31 (0)43 407 73 63  

info@kankeronderzoekfondslimburg.nl 
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl 
 
IBAN: NL06 INGB 0005 0439 12  

“
Wij hopen te kunnen bijdragen aan verbetering  

van de behandelmethoden en de kwaliteit van leven, 
zowel op de korte als lange termijn.

• Prof. dr. Marjolein Smidt 
oncologisch chirurg Maastricht UMC+
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Voor een toekomst 
zonder dementie

Raakt 1 op de 5 mensen
1 op de 5 mensen krijgt een vorm van 
dementie, waarvan alzheimer de meest 
voorkomende is. Bij vrouwen is de kans 
nog groter: 1 op de 3 vrouwen krijgt 
gedurende haar leven een vorm van de-
mentie. Door de toenemende vergrijzing 
in Limburg en het ouder worden van de 
bevolking zal het aantal mensen dat aan 
dementie lijdt in onze provincie, de ko-
mende decennia meer dan verdubbelen. 
De behoefte aan hulp wordt de komende 
jaren steeds groter. 

Onderzoek noodzaak
Alleen met wetenschappelijk onderzoek 
kunnen we dit scenario stoppen. Met uw 
donatie steunt u wetenschappelijk onder-
zoek om de kwaliteit van leven van zowel 
patiënten in Limburg als hun naaste 
familie en vrienden te verbeteren. 

Gebundelde kracht
Health Foundation Limburg en 
Alzheimer Centrum Limburg hebben  
hun krachten gebundeld in de strijd 
tegen alzheimer en werken samen onder 
de naam Alzheimer onderzoekfonds 
Limburg.

Ambassadeurs
Samen met Beppie Kraft, ambassa-
deur van het fonds, maken wij ons 
sterk voor medisch wetenschappelijk 
onderzoek in het Maastricht UMC+. 
Zolang er geen medicijn bestaat om 
dementie te stoppen, is er maar één 
antwoord mogelijk: een goed leven met 
dementie mogelijk maken voor patiën-
ten en hun naaste omgeving. 
In Maastricht UMC+ is een veelbelovend 
onderzoeksprogramma gestart dat 
direct verbetering kan brengen voor 
mensen met dementie in Limburg en 
hun familie.



Beppie Kraft
ambassadeur 

“
Als je beseft dat 1 op de 5 

mensen alzheimer krijgt, dan 
weet je hoeveel families hiermee 

geconfronteerd worden. 
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Voorlichting en onderzoek 
Alzheimer onderzoekfonds Limburg  steunt mensen met dementie en hun familie 
in de regio Limburg en is gericht op voorlichting en wetenschappelijk onderzoek 
in het Maastricht UMC+ naar dementie in de regio Limburg. 

Mede mogelijk maken 
Alzheimer onderzoekfonds Limburg heeft als belangrijkste doel méér geld  
te werven om zo méér onderzoek in het Maastricht UMC+ mogelijk te maken.  
Onderzoek dat de kwaliteit van leven verbetert van zowel patiënten als hun  
naasten. 

Alzheimer onderzoekfonds Limburg 
Gaetano Martinolaan 85, 6229 GS Maastricht  
+31 (0)43 407 73 61  

info@alzheimeronderzoekfondslimburg.nl 
www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl 

IBAN: NL72 INGB 0005 0739 58  

“
In ons land zijn er 15.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar. 

Zorg op maat is juist bij jonge mensen belangrijk, omdat zij midden in 
het leven staan. Dankzij uw steun krijgen we inzicht in de specifieke 

behoeften van deze speciale doelgroep.

• Prof. dr. Marjolein de Vugt  
Mede hoofd Alzheimer Centrum Limburg
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Een oplossing voor  
hart- en vaatziekten

Raakt ons allemaal
Nederland vergrijst de komende jaren 
sterk. Dit leidt onder andere tot een 
toename van het aantal mensen met 
hart- en vaatziekten. Jaarlijks krijgen in 
Nederland zo’n 28.000 mensen een  
acuut hartinfarct. De behandeling van  
het infarct wordt steeds beter. Toch  
onderschatten we met z’n allen nog 
steeds ons risico op een hartinfarct. 

Juist in Limburg
De zoektocht naar een oplossing voor 
hart-en vaatziekten wordt daarom  
voortgezet. Zeker ook in Limburg.  
Want hart-en vaatziekten komt bij  
Limburgers veel meer voor dan elders 
en onze levensverwachting is gemiddeld 
meer dan 2 jaar korter. 

Voorkomen en beter behandelen
Bij Hart- en vaat onderzoekfonds Limburg 
ligt de focus op het steunen van Limburgs 
wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe 
behandelingen, betere zorg en manieren 
om sneller en eerder diagnoses te  
kunnen stellen. 

Gezonder leven
Met een gezamenlijke inzet van pati-
ent tot wetenschapper, kunnen we de 
gezondheid van mensen in Limburg sterk 
verbeteren. Een actief gezondheids-
beleid en voortdurend onderzoek naar 
de leefstijl van Limburgers moet de regio 
gezonder maken; hier kunt ook u een 
bijdrage aan leveren! 



Jan Smeets
ambassadeur 

“
Het is van algemeen belang,  

dat er gedegen onderzoek  
wordt gedaan naar hart- en 

vaatziekten. Voor Limburg en de 
Limburgers is het een pluspunt 

dat we het onderzoek en de zorg 
‘naast de deur’ hebben.
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Focus op preventie
Het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg steunt betekenisvolle projecten van 
het Maastricht UMC+ in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Reanimatieonderwijs 
op middelbare scholen, onderzoek naar plotselinge hartstilstand en hartfalen bij 
vrouwen. Zo kunnen risico groepen op tijd preventieve zorg krijgen.  

Levens redden 
Het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg zet zich in voor de bewustwording van 
een gezonde leefstijl: dit is een eerste stap naar het voorkomen van hart- en 
vaatziekten. Met reanimatieonderwijs op school en wetenschappelijk onderzoek 
hopen we vele levens te redden.  

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
Gaetano Martinolaan 85, 6229 GS Maastricht  
+31 (0)43 407 73 64  

info@hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl 
www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl

IBAN: NL54 INGB 0657 1814 20 

“
In de strijd tegen hart- en vaatziekten is de brug leggen 

tussen patiënt en wetenschap essentieel.

Dr. Vanessa van Empel
Cardioloog, Maastricht UMC+
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De impact van 
aandoeningen van 
de hersenen of het 
zenuwstelsel verkleinen

Raakt veel jonge mensen
Veel meer mensen dan we denken 
krijgen in de loop van hun leven te maken 
met een ernstige psychiatrische of 
neurologische aandoening.  
Ongeveer 3 op de 100 mensen krijgen een 
psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld 
schizofrenie. En nog meer mensen 
hebben ernstige terugkerende depressie-
ve klachten. Het gaat vaak om jonge 
mensen, die in de bloei van hun leven 
afhankelijk worden van zorg. Zij kunnen 
daardoor slechts een beperkte bijdrage 
leveren aan de maatschappij. 

Cruciale levensfase
De eerste psychische of neurologische 
klachten ontstaan meestal in de adoles-
centie. Dit heeft te maken met de vele 
stressvolle veranderingen in hun leven. 
Wanneer mensen in deze cruciale 
levensfase psychisch ziek worden, legt  
dit een grote druk op hun verdere 
ontwikkeling. 

Maatschappelijke impact
Jongeren met een hersenaandoening 
maken vaak hun studie niet af, kunnen 
niet werken, verliezen hun vrienden en 
vinden het lastig om een relatie aan te 
gaan. Het feit dat hersenziekten vooral 
jonge mensen treffen en vaak een 
chronisch verloop kennen, zorgt er voor 
dat deze ziekten een enorme maatschap-
pelijke impact hebben. 

Taboe doorbreken, onderzoek  
stimuleren
Gé Reinders is ambassadeur voor 
mensen met een aandoening aan de 
hersenen of het zenuwstelsel. 
Hij wil samen met onderzoekers van 
Maastricht UMC+ het taboe hieromtrent 
doorbreken en het onderzoek naar 
nieuwe behandelmethoden stimuleren. 
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Gé Reinders
ambassadeur 

“
Als je mensen in hokjes wilt 

stoppen, heb je net zoveel hokjes 
nodig als dat er mensen zijn.

Onderzoek doen en stigma doorbreken 
Jonge brein onderzoekfonds Limburg steunt mensen met psychische en neurolo-
gische klachten en hun familie in de regio Limburg. Het fonds richt zich op taboe- 
en stigma doorbreking en wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.  

Mentale weerbaarheid vergroten
Maastricht UMC+ ontwikkelt nieuwe onderzoeksmethoden naar mentale 
weerbaarheid. 

Jonge brein onderzoekfonds Limburg 
Gaetano Martinolaan 85, 6229 GS Maastricht  
+31 (0)43 407 73 61  

info@jongebreinonderzoekfonds.nl 
www.jongebreinonderzoekfonds.nl 
 
IBAN: NL11 INGB 0657 5268 35  

“
Je gunt iedereen een goede start in het leven. Helaas lukt dat niet 

voor ieder kind. Samen met mijn onderzoeksteam zet ik me in om juist 
deze jonge mensen een beter gezondheidsperspectief te bieden en te 

voorkomen dat klachten erger worden. Voor ons een extra drive om 
het DNA verder te ontrafelen en de sleutel tot veerkracht te vinden.

Prof. dr. Bart Rutten
hoogleraar Neurowetenschappen van Psychische Stoornissen, Maastricht UMC+
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Voor een gezondere 
start van het leven

Raakt meer dan 5.000 kinderen
Kinderen verdienen een gezonde en 
onbezorgde toekomst. Toch worden er 
jaarlijks meer dan 5.000 kinderen uit heel 
Limburg op de afdeling Kinder-
geneeskunde in Maastricht UMC+ 
behandeld. Voor een aantal ernstige 
ziektes bestaan nog onvoldoende 
behandelingsmethoden. 

Nieuwe behandelmethoden voor 
ernstige ziektes
De onderzoekers in Maastricht UMC+ zijn 
voortdurend op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om kinderen met ernstige 
ziektes te behandelen. Deze veelbeloven-
de onderzoeksprogramma’s richten zich 
met name op het voorkomen van vroeg-
geboorte, het vroegtijdig diagnosticeren 
van astma op heel jonge leeftijd en 
kinderen en jongeren met overgewicht en 
obesitas. 

Samen sterker 
Het Maastricht UMC+ en Health 
Foundation Limburg werken samen 
onder de naam Kinder onderzoekfonds 
Limburg.



Mark van Bommel
ambassadeur 

“
Kinderen zijn ons kostbaarste 

bezit en de innovatieve 
onderzoeksprojecten op het  

gebied van neonatologie,  
astma en obesitas zorgen voor 

een toekomst die onze 
kinderen gelukkig én gezond 

laten opgroeien.
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Nieuwe behandelmethoden, snellere diagnose
Kinder onderzoekfonds Limburg steunt wetenschappelijk onderzoek van de  
afdeling Kindergeneeskunde binnen Maastricht UMC+ naar nieuwe behande-
lingen, naar manieren om diagnoses sneller en eerder te kunnen stellen én  
naar betere zorg.  

Onderzoek mede mogelijk maken 
Dankzij uw steun worden onderzoeken naar preventie van longziekten en hersen-
afwijkingen bij vroeggeboorte, vroege diagnose van astma bij heel jonge kinderen 
en kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas mogelijk gemaakt.  

Kinder onderzoekfonds Limburg 
Gaetano Martinolaan 85, 6229 GS Maastricht  
+31 (0)43 407 73 62  

info@kinderonderzoekfondslimburg.nl 
www.kinderonderzoekfondslimburg.nl 
 
IBAN: NL64 INGB 0657 5494 52  

“
Gezond leven is belangrijk voor moeder en kind

Dr. Tim Wolfs,
hoofd laboratorium kindergeneeskunde
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Schenken
Uw geld wordt goed 
besteed
Eenmalige schenking 
Elke gift aan de Health Foundation 
Limburg (HFL), klein of groot, is welkom. 
Het draagt immers bij aan fundamenteel 
onderzoek en daarmee aan een betere 
gezondheidszorg. 

Voordelig geven 
Schenken aan een goed doel heeft fiscale 
voordelen. Een eenmalige schenking is 
meestal aftrekbaar voor de inkomstenbe-
lasting als persoonsgebonden aftrek. Het 
drempelbedrag voor gewone giften is 1% 
van uw drempelinkomen met een 
minimum van € 60. Wat u meer heeft 
betaald dan dit drempelbedrag, mag u 
aftrekken. Het drempelinkomen is het 
totaal van uw inkomsten en aftrekposten 
in box 1, 2 en 3, maar zonder uw per-
soonsgebonden aftrek. Dit bedrag mag 
over meerdere organisaties verspreid 
worden. U mag niet meer aftrekken aan 
gewone giften dan het maximum: 10% van 
uw drempelinkomen. Als u een partner 
hebt, dan kijkt de fiscus naar het geza-
menlijke bedrag van de verzamelinko-
mens vóór toepassing van de persoons-
gebonden aftrek. 

De belastingdienst accepteert een 
dagafschrift als bewijs dat u de gift heeft 
overgemaakt. 

Uw periodieke schenking 
Een periodieke schenking houdt in dat  
u HFL voor een langere periode wilt 
steunen, bijvoorbeeld door een vast 
bedrag per maand of per jaar te  
schenken. 

Groot belastingvoordeel 
Bij dergelijke periodieke schenkingen 
geldt een groot belastingvoordeel. 
Wanneer u HFL voor een periode van 
minimaal vijf jaar met een vast jaarbedrag 
steunt, dan zijn deze jaar be dragen 
volledig aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting. Er is ook geen sprake van een 
bepaalde drempel. Kortom periodiek 
schenken betekent dat u meer geeft voor 
hetzelfde geld. 



28 29

Wij regelen het graag voor u
HFL helpt u graag verder. U kunt 
 eenvoudig beginnen door een formulier in 
te vullen en op te sturen. Vraag het 
formulier “schenkingsakte” aan bij één 
van de fondsen van HFL. Na onderteke-
ning van de schenkingsakte ontvangt u 
een kopie van deze akte, waarmee u bij 
de Belastingdienst kunt aantonen dat uw 
schenkingen volledig aftrekbaar zijn. 
Betalingen voor de periodieke schenking 
kunnen het eenvoudigst via een machti-
ging tot automatische periodieke betaling 
plaatsvinden. Het bedrag dat per akte is 
toegezegd, geldt per kalenderjaar. 

De Belastingdienst heeft gesteld dat de 
looptijd van de akte minimaal vijf kalen-
derjaren is. Als u bijvoorbeeld in de 
maand oktober van een bepaald jaar een 
periodieke gift doet, moet u het volledige 
jaarbedrag van dat jaar betalen. U kunt er 
in dit geval ook voor kiezen de akte pas in 
het daarop volgende kalenderjaar in te 
laten gaan.

Uw Fonds op Naam 
Met een gift ter grootte van minimaal 
€ 50.000,- kunt u een Fonds op Naam in 

Uw nalatenschap 
Misschien heeft u er nog nooit bij 
stilgestaan, maar naast schenken kunt u 
ook nalaten aan een goed doel. Zo kunt u 
HFL in uw testament benoemen tot 
(mede-)erfgenaam of tot legataris voor 
een vast bedrag. Ook in dit geval gaat uw 
financiële bijdrage naar het goede doel: 
HFL is als charitatieve en Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) volledig 
vrijgesteld van erfbelasting. Ze betaalt 
dus geen belasting over erfrechtelijke 
verkrijgingen. 

Praktisch Nalaten bij testament kan in de 
vorm van een geldbedrag of een percen-
tage van uw nalatenschap. Zoals al 
besproken, is het ook mogelijk om 
testamentair een Fonds op Naam op te 
richten. Voor meer informatie raadpleeg 
uw notaris of bel ons:
+31 (0)43 - 407 73 66.

het leven roepen. Ook voor Fondsen op 
Naam geldt dat er geen schenkings-  
belasting verschuldigd is. Het gaat 
immers om een schenking aan HFL. 

Uw keuze 
Een Fonds op Naam is een apart fonds 
dat onder beheer van HFL valt. Het fonds 
heeft zijn eigen bestemming, die uiter-
aard aansluit op het werk van HFL. Deze 
bestemming kunt u zelf kiezen. Ook kunt 
u uw eigen fonds zelf een naam geven. 
Een Fonds op Naam is dus een goed 
alternatief voor het oprichten van een 
eigen stichting. 
U kunt een Fonds op Naam heel persoon-
lijk maken en inzetten voor een eerbetoon 
aan iemand die u lief is of was. 

Een Fonds op Naam kan zowel bij leven 
als door middel van een testamentaire 
bepaling worden opgericht door individu-
en of echtparen, maar ook door families 
of bedrijven. Zo kunt u uw familie- of 
bedrijfsnaam eraan verbinden. 

Bel ons
Raadpleeg uw notaris of adviseur of bel 
ons: +31 (0)43 - 407 73 66. 

Uw schenking als bedrijf 
Ook als onderneming kunt u HFL 
financieel steunen. Er gelden dan 
fiscale voordelen. Giften aan algemeen 
nut beogende instellingen mag u van 
de winst aftrekken als uw bedrijf 
onderworpen is aan de vennootschaps-
belasting. Per jaar bedraagt de aftrek 
ten hoogste 50% van de winst, met een 
maximum van € 100.000,-. U moet de 
giften schriftelijk kunnen bewijzen. 
Meer schenken mag natuurlijk wel, 
maar dan is het meerdere niet 
aftrekbaar. 

Sponsoring 
Als u HFL sponsort, dat wil zeggen dat 
HFL u voor uw financiële steun een 
tegenprestatie biedt, ziet de Belasting-
dienst de donatie als een normale 
kostenpost. De betaling is dan volledig 
aftrekbaar.
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Samen sterk

Kankeronderzoekfonds Limburg 
drs. G.J.H.C.M. Peeters,  
prof. dr. L.W. van Rhijn

Beleidsadviesgroep 
prof. dr. G.M.J. Bos voorzitter
Prof. dr. M. van Engeland
Prof. dr. B. Kremer
Prof. dr. D. de Ruysscher
Prof. dr. M. Smidt
Dr. S. Tuinder
Dr. K. Smits

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg 
prof. dr. H.J.G.M. Crijns voorzitter
prof. dr. P.G.A. Volders,  
prof. dr. T. M. Hackeng,  
prof. dr. J.G. Maessen, dr. D. Linz

Alzheimeronderzoekfonds Limburg 
prof. dr. F.R.J. Verhey voorzitter, 
prof. dr. M. de Vugt 

Jonge brein onderzoekfonds Limburg 
prof. dr. T.A.M.J. van Amelsfoort voorzitter, 
prof. dr. B.P.F. Rutten,  
drs. P.L.G. Peeters,  
mr. L.W.P.A.M. Op ‘t Hoog,
prof. dr J. Vermeulen

Kinderonderzoekfonds Limburg 
dr. T.G.A.M. Wolfs voorzitter,  
mw. T.H.J. Cauberg-Smits,  
drs. G.W. Geluk, Drs. A. Custers,  
mw. S. Janssen, mw. L. Limpens

Raad van Toezicht 
dr. H.J.M.M. Mertens. voorzitter,
prof. dr. L.W. van Rhijn

Bestuur 
drs. G.J.H.C.M. Peeters voorzitter, 
drs. J.L.J. Habets RC 

Comité van aanbeveling 
drs. Th.J.F.M Bovens voorzitter- 
oud-Gouverneur Provincie Limburg,  
mw. J. Oostwegel Oostwegel Collection, 
dhr. A. Rieu Ambassadeur  
mw. Y.E.M.A. Timmerman-Buck  
Lid Raad van State,  
mw. B. Kraft Ambassadeur,  
dhr. J. Smeets Ambassadeur

Bureau Fondsenwerving 
mw. E.J.M.C. van de Ven directeur,  
dhr. M.W.A. Bourgonje,  
dhr. P.F. van Ballegooie,  
mw. P. Snijders, mw. A.G. Geelen,  
mw. M. Kooman, mw. N.H.C.M. Panis, 
mw. J. Lardenoije

Health Foundation Limburg
Gaetano Martinolaan 85 – 1e etage
6229 GS Maastricht
Tel. 0031 (0) 43 4077363
Email info@hfl.nl
www.hfl.nl
KvK nr. 41077893
IBAN: Nl 09 INGB 0000 0062 60




